
मार्क  शॉगॉल 
महान चित्रर्ार 



मार्क  शॉगॉल स ुंदर आणि 
विचित्र चित्रुं र्ाढत असे. त्यािुं 
सुंपूिक आय ष्य हीि 
त्याच्यासाठी एर् पे्ररिा होती. 
त्याने आपल्या चित्राुंत लोर्, 
शेतातली जनािरुं, धार्मकर् 
प्रततर्ुं  आणि भािना चित्रत्रत 
रे्ल्या. या प्रर्ारिुं र्ाम र् िा 
इतर र्लार्ाराुंनी पूिी र्धी 
रे्लुं नव्हतुं.  

हे चित्रय क्त प स्तर् एर्ा 
नेमस्त ज्यू र् ट ुंबात 
जन्मलेल्या मार्क  शॉगॉलिुं 
आय ष्य ििकन र्रतुं. तो 
विसाव्या शतर्ात एर्ा रर्शयन 
शहरात जन्मला होता. 
भविष्यात त्यािी गिना 
जगातल्या सिाकत प्रर्सद्ध 
र्लार्ाराुंमध्ये होऊ लागली.  

मार्क  शॉगॉल 
लेणिर्ा: र्मशले मार्क ल 
चित्र:े एर्मली र्लस्र्र 

  मराठी अन िाद: स शील मेन्सन 



फार फार िर्ाांपूिी, रर्शयाच्या मैदानी प्रदेशात, र्च्िे रस्त े
आणि लार्डी घर असलेलुं एर् गाि होतुं. एरे् ददिशी, गािात 
आग लागली तवे्हाि गािातल्या एर् घरात एर्ा अशक्त म लािा 
जन्म झाला. त्याच्या आईने त्याला जनािराुंना िाद्य देण्यासाठी 
िापरतात, त्या टे्रमध्ये स रक्षित ठेिलुं.  



या म लािुं नाि ठेिलुं, मोशे. पि नुंतर सगळे त्याला मार्क  
म्हिू लागले. लहान असताना मार्क  आपल्या म ठीत बे्रडिा एर् 
त र्डा धरून रस्त्याुंिर भटर्त असे. ज्यू पाद्री आणि शाळेिी 
म लुं, िादर् आणि व्यापारी याुंिीही रस्त्यािर िदकळ असे. स्त्रिया 
द र्ानाुंतून बाहेर पडत तवे्हा त्याुंच्या वपशव्या उसाच्या र्ाुंड्या 
आणि तनळ्या र्ागदात लपेटलेल्या मेिबत्तयाुंनी भरलेल्या असत.  



र्ाह 

रस्त्यािरिुं दृश्य नीट ददसािुं म्हिून मार्क  घरातल्या 
पोटमाळ्याच्या णिडर्ीत उभा राहात असे. गािािी समदृ्धी 
- बर्ऱ्या, र्ोंबड्या, र्ारिाने, र्बरस्थान आणि इतर 
सिकि गोष्टी - पाहून मार्क िुं मन भरून येत असे.  

र्ाहीिेळा मार्क  छतािर िढून बसे. त्यािे आजोबास द्धा 
असुंि र्रत असत. मार्क ने ऐर्लुं होतुं र्ी सिास दीला, 
विशेर्त: दहिाळ्यात, त्यािे आजोबा छतािरच्या 
चिमिीच्या पाईपिर बसलेले ददसत.  



िेगिेगळे ऋतू आपल्यासोबत स ट्टय्ास द्धा आित असत. मार्क ला 
पासोव्हर सोहळ्यातली रुंगीत चित्र पसुंत होती. त्याला िडडलाुंनी 
आपल्या ग्लासात भरून घेतलेल्या मद्यािा जाुंभळा रुंगही िूप 
आिडत असे. जेव्हा त ेसुंत एर्लयाला आळित असत, तवे्हा त्याला 
िसुंत ऋत च्या मिमली आभाळात रुपेरी तारे              
ल र्ल र्ताना ददसत.  



मार्क ला एिढुं तनस्त्रित र्ळलुं होतुं र्ी तो इतर म लाुंपेिा 
िेगळा होता. तो अशा गोष्टी बघायिा ज्या इतराुंना ददसत 
नसत. रवििारच्या ददिशी, मुंत्रम ग्ध र्रिारी ज्यू प्राथकना 
ऐरू्न त्याला गािातली घरुं तरुंगतायत, असुं ददसत असे.  

एर्दा त्याच्या र्ार्ाने त्याला व्हायोर्लनिर एर् ध न िाजिून 
दाििली, तेव्हा मार्क ला एर् णिडर्ी उघडलेली ददसली. त्यातून 
त्याला सायुंर्ाळच्या आभाळातले ढग ददसले, िातािरिात पसरलेला 
तबेल्यािा आणि शेताुंिा गुंध जाििला. एर्दा द पारी, त्याला 
त्याच्या र्ार्ाुंच्या त्ििेिा रुंग णिडर्ीबाहेर रस्त्यािर िाहात गेला 
आणि ििकच्या घ मटािर जाऊन स्त्रस्थरािला, असुं ददसलुं.  



मार्क ने तनिय रे्ला र्ी तो र्ाही िास र्ाम र्रण्यासाठी जन्मला होता. 
त्याला आपल्या िडडलाुंसारिुं आय ष्य जगायिुं नव्हतुं. त्यािे िडील सर्ाळी 
उठून मुंददरात प्राथकना र्रायला जात, मग एर्ा र्ारिान्यात सुंपूिक ददिस 
हेररुंग माशाच्या वप ुंपाुंिा भार उिलत. रात्री घरी परतल्यािर, त्याुंिे हात 
आिडलेले असत आणि र्पड ेिाऱ्या पाण्याने चिुंब र्भजलेले असत. त्याुंच्या 
अुंगात रात्रीिुं जेिि घेण्याइतपतही त्राि उरलेलुं नसे.  

असुं िाटत होतुं जसुं र्ाही ित कळ, रेर्ा आणि र्ोन त्याला 
र् ठेतरी घेऊन जातात. आता मार्क ने तागाच्या वपशव्याुंिुं 
र्ापड िापरून चित्रुं र्ाढायला स रुिात रे्ली.   

मार्क  शाळेत र्शर्लेला अभ्यास एर्ा 
तासानुंतर विसरून जात असे. हायस्रू्लमध्ये 
तो चित्रर्ला आणि भूर्मती सोडून इतर 
विर्याुंत अन त्तीिक झाला होता. या       
म लाच्या भविष्यात र्ाय िाढून          
ठेिलुं होतुं?  



सिाांनी पाहािीत म्हिून तो आपली चित्रुं र्भुंतीिर टाुंगत असे. 
पि त्याच्या घरच्या लोर्ाुंना ती चित्रुं आिडत नसत. त्यािे एर् 
र्ार्ा मार्क शी हातस द्धा र्मळित नसत, र्ारि चित्रुं र्ाढिे हे पाप 
समजलुं जात असे. एर्दा फरशी ध तल्यािर, मार्क च्या बदहिीुंनी 
र्भुंतीिरून त्यािी चित्रुं र्ाढली, त्याुंना जर्मनीिर ठेिलुं आणि 
त्यािर आपल्या िपला घासून स्िच्छ रे्ल्या.  



पि मार्क  चित्रुं र्ाढत रादहला. एर्दा त्यािी आई स्ियुंपार् 
र्रत होती. तवे्हा त्याने आईिा हात पर्डला आणि रडू लागला, 
“आई, मला चित्रर्ार बनायिुंय. मला गोदामात र्ाररू्न, 
अर्ाऊुं टुंट, र्साई असुं र्ाही बनायिुं नाहीये. मला मदत र्र!” 

मग त्याच्या आईने त्याला र्ला शाळेत पाठिलुं. र्शिर्ाुंनी 
त्याला प्लास्टरच्या म त्याांच्या स बर् प्रती र्ाढायला साुंचगतलुं. 
त्याुंिा रुंग तुंबािूच्या डाुंगासारिा ददसत होता. पि मार्क ला सैल, 
अस्ताव्यस्त रेर्ाुंनी आणि जाुंभळ्या रुंगात गािर्ऱ्याुंिी आणि 
शेतर्ऱ्याुंिी             चित्र र्ाढायिी होती.   



मार्क ने र्लेिुं प ढिुं र्शिि सेंट पीट्सबगकमध्ये घेतलुं. ततथे त्याच्यार्ड े
िोलीिुं भाडुं द्यायला पैसे नव्हते, म्हिून तो एर्ाि त्रबछान्यात कर्ुं िा 
स्त्रजन्यािालच्या जागेत झोपत असे. डबलरोटी आणि सॉस हे पदाथक तर 
त्याच्यासाठी स्िप्निति होतुं. पि चित्र रुंगिायला बसला र्ी मार्क  ि शीत 
येत असे. त्याला सतत र्ाही ना र्ाही चित्र - त्यािुं गाि, र्ारिाने, 
त्याच्या आजोबाुंिुं घर एिढुंि नव्हे तर, त्याने पादहलेला एर् अुंत्यसुंस्र्ार 
- रुंगित बसािसुं िाटे. त्याच्या एर्ा चित्रात, उदास आभाळात दहरव्या – 

वपिळ्या रुंगािी झार् ददसत ेआणि एर् एर्ार्ी िादर् छतािर झ रू्न 
आपलुं व्हायोर्लन िाजिताना ददसतो.  



एर्दा घरी परतत असताना मार्क ला बेल्ला नािािी एर् 
िी भेटली. बेल्ला श्रीमुंत होती आणि अर्भनेत्री बनू इस्त्रच्छत 
होती. ढगाुंिे बदलत ेआर्ार बघण्यासाठी त ेदोघे एर्ा प लािर 
िालू लागले. मग त ेपे्रमात पडले.   

मार्क ला आपल्यातल्या प्रततभेिी िाुंगलीि ओळि पटली 
होती. पि आता तो आपल्या र्शिर्ाुंर्डून जास्त र्ाही र्शरू् 
शर्त नव्हता. त्याने र्लेिुं जागततर् र्ें द्र असलेल्या 
पॅररसमधली चित्रुं बतघतली. मग तो आपली चित्रर्लेिी साधनुं 
घेऊन टे्रनने थेट फ्रान्सला गेला.   



पॅररस हे एर् रोमाुंिर् शहर होतुं. रर्शयात आभाळ र् ुं द आणि 
नीरस होतुं, पि इथे प्रत्येर् गोष्ट सूयकप्रर्ाशात न्हाऊन तनघाल्यागत 
ददसत होती. मार्क  ल व्र म्य णझयममधली चित्रुं बघण्यासाठी पळाला. 
र्लादालनातल्या चित्राुंर्ड ेएर्टर् बघण्यात त्यािे कर्त्येर् तास 
गेले. र्ाहीुंमध्ये गडद रुंग होते, ततरर्स आर्ार होत.े मार्क ला र्ाही 
र्ल्पना स िल्या. 

मार्क  आपल्या स्ट डडओत गेला. सूयोदयापयांत, त्याने िादरी, 
टेबलिरिुं र्ापड आणि रात्रीच्या तनजायच्या र्पड्याुंिर चित्रुं रुंगिली.  

त्याच्या गािाच्या िर बर्ऱ्या आणि दधू घेऊन जािाऱ्या म ली उडत 
होत्या. एर् दहरव्या रुंगािा मािूस एर्ा पारदशकर् गायीसोबत गप्पा 
मारत होता. एर् र्िी र्विता र्लदहतार्लदहता गोल गोल कफरत होता. 
हिेनुं रुंगाुंिुं तािदान िक्र्ािूर रे्लुं होतुं. गोष्टी िास्तिात जशा असतात 
तशा या चित्राुंमध्ये नव्हत्या, पि मार्क ला त्या तशा जािित होत्या िरुं.  



अनेर् िर्े तनघून गेली. शेिटी, एर्ी चित्रदालनाने 
मार्क ला चित्रुं र्ाढण्यािुं आमुंत्रि ददलुं. पि तवे्हा मार्क  
पॅररसमध्ये राहू इस्त्रच्छत नव्हता. त्याला बेल्लािी आठिि 
येत होती. र्लादालनातली आपली सारी चित्रुं सोडून, मार्क  
प न्हा घरी परतला.  



मार्क च्या िाढददिसाला बेल्ला आली. मार्क ने दार उघडलुं तवे्हा त्याला 
तनळी हिा, पे्रम आणि फ लुं तरुंगत आत आल्यािुं ददसलुं. तीन आठिड्याुंनी, 
त्याुंनी लग्न रे्लुं. आता मार्क च्या रॅ्नव्हासिर हिेत तरुंगिारुं स िी जोडपुं 
आणि िाली दहरव्या पािूसारिुं िमर्िारुं गाि ददसू लागलुं.  



यानुंतर रर्शयात एर् मोठुं य द्ध स रू झालुं. त्याम ळे मार्क  आणि 
बेल्ला रर्शयाति अडर्ले. मार्क ने स रुिातीला, आपल्या णिडर्ीिालून 
जािाऱ्या प्रत्येर् गोष्टीिुं चित्रुं र्ाढलुं. यामध्ये पाद्री, र्भर्ारी आणि 
द :िी िदृ्ध मािसुं होती. याुंतली र्ाही लाल तर र्ाही दहरव्या रुंगात 
रुंगली होती. पि लिर्रि त्याला चित्र रुंगििुं बुंद र्रािुं लागलुं., 
र्ारि त्याला          त्याच्या र् ट ुंबाला पोसण्यासाठी र्ाही 
र्ामधुंदा              र्रायिा होता.             

फ्रान्स सोडल्यािर आठ िर्ाांनी, एर्दा मार्क ला त्याच्या 
एर्ा ज न्या र्मत्रािुं पत्र आलुं. “तू अद्याप स्त्रजिुंत आहेस र्ा?” 
असुं पत्रात र्लदहलुं होतुं. “तू इथे िूप प्रर्सद्ध झालायस, 
मादहतीय र्ा त ला? त झी चित्रुं मोठमोठ्या कर्ुं मतीला विर्ली 
जातायत.” 



मार्क च्या चित्राुंमधली विचित्र जनािरुं पाहून फ्रें ि लोर्ाुंच्या 
िेहऱ्यािर स्त्रस्मत पसरू लागलुं. मार्क च्या गािच्या जाद ई गोष्टी पाहून 
त ेउसासे भरू लागले. त्याच्या चित्राुंत बहरलेले रुंग पाहून त्याुंिुं मन 
आनुंदाने भरून आलुं. यापूिी र् िीि अशी चित्रुं रुंगिली नव्हती.   

मार्क  फ्रान्सला परतला. आता मार्क ला आपलुं आिडतुं र्ाम र्रता 
र्रताि त्यातून उदरतनिाकह र्रिुंही शक्य झालुं.  

ियोिदृ्ध होईपयांत मार्क  आपलुं हे  

आिडतुं र्ाम र्रत रादहला.   

ियाच्या नव्िदाव्या िर्ी, मार्क ला एर् विलिि तनमुंत्रि र्मळालुं. 
ल व्र म्य णझयमला त्याच्या चित्राुंिुं प्रदशकन भरिायिुं होतुं.  

उद्घाटनाददिशी, मार्क  म्य णझयममध्ये गेला. कर्त्येर् िर्ाांपूिी तो 
ततथे गेला होता तवे्हा त्यािे र्शिर् त्यािुं र्ाम समजू शर्ले नव्हते. 
लहानपिापासूनि तो आपल्या मनातल्या भािना चित्रत्रत र्रण्यािा 
प्रयत्न र्रत होता. मार्क साठी ही सिाकचधर् महत्तिािी गोष्ट होती. 
र्दाचित याि विस्त्रजचगर्  ितृ्तीम ळे मार्क  जगातल्या सिाकत महान 
चित्रर्ाराुंमध्ये गिला जाऊ लागला.  



लेिर्ािुं मनोगत 

या प स्तर्ातल्या अनेर् घटना, विशरे्त: मार्क  शॉगॉलच्या बालपिातल्या, 
त्यािुं आत्मिररत्र माय लाईफ मध्ये ििकन रे्लेल्या घटनाुंिर आधाररत 
आहेत.  

मार्क  शॉगॉल आणि गाि, 1911  

1914 साली बर्लकन र्लादालनाने मार्क च्या एर्ट्याच्या चित्राुंिुं 
प्रदशकन भरिलुं. त्याि िर्ी, त्याने रर्शयािा प्रिास रे्ला. पदहलुं 
महाय द्ध आपल्या परतीिा मागक बुंद र्रिार, हे त्याला माहीत 
नव्हतुं. बेल्ला रोसेनफेल्डशी लग्न रे्ल्यािर त्याला त्याुंच्या 
प्रेमाविर्यी एर् चित्रमार्लर्ा बनिण्यािी प्रेरिा र्मळाली. 1917 
साली, रर्शयन क्ाुंतीनुंतर, मार्क  लर्लत र्ला र्ें द्रािा सुंिालर् 
बनला आणि त्यानुंतर, एर्ा स्थातनर् र्ला अर्ादमीिाही सुंिालर् 
बनला.   

1923 मध्ये, पॅररसला परतल्यािर, मार्क  एर् प्रर्सद्ध र्लथोग्राफर 
(र्शलालेिाि ेर्ाम र्रिारा) बनला. द सऱ्या महाय द्धादरम्यान, तो 
अमेरररे्त राहात होता आणि बेल्लेसाठी सेट ि िेशभरू्ा याुंि े
आरािड ेबनित होता.  

य द्धसमाप्तीनुंतर मार्क  फ्रान्सला परतला. नुंतरच्या िर्ाांत त्याने 
पॅररस ऑपेराच्या छतािरिी चित्रुं, न्ययूॉर्क  मेट्रोपोर्लटन ऑपेरातली 
र्भत्तीचित्रुं, जेरुसलममध्ये दहब्र ूविद्यापीठासाठी स्टँड-ग्लास णिडक्या, 
इस्रायली सुंसद भिनासाठी मोझाइर् आणि टॅपेस्ट्री ही चित्रुं र्ाढली.  

ियाच्या नव्िदाव्या िर्ी, ल व्र म्य णझयममध्ये मार्क िी चित्रुं 
प्रदर्शकत झाली. फार र्मी चित्रर्ाराुंना त्याुंच्या स्त्रजिुंतपिी असा 
सन्मान र्मळाला होता. तरूि असताना त्याुंनी त ेम्य णझयम पादहलुं 
होतुं. 28 मािक 1985 रोजी, आपल्या मतृ्य पयांत त्याने आपलुं 
आिडतुं र्ाम रे्लुं.  

चित्रर्लेबद्दल मार्क  सल्ला देतो: “चित्र र्ाढताना आपल्या 
आत्म्यािा प्रिेश त्यात व्हायला हिा. मगि एर् िाुंगलुं चित्र तयार 
होईल. एिाद्या स्त्रजिुंत गोष्टीसारिँ त ेिाटलुं पादहजे.” 

मार्क िा जन्म 7 ज ल ै1887 रोजी रर्शयन 
साम्राज्याच्या पस्त्रिम भागातील विटेब्सस्र् शहरात 
झाला. आज हा भाग बेलारूस म्हिून ओळिला 
जातो. त्यािुं नाि मोश ेसेगल असुं ठेिलुं होतुं. 
नुंतर त ेमार्क  शॉगॉल असुं बदललुं. तो एर्ा 
धार्मकर् ज्य ूिातािरिात िाढला. हेि िातािरि 
नुंतर त्याच्या बह ताुंशी चित्राुंिा आधार ठरलुं.  

ियाच्या एर्ोिीसाव्या िर्ी, मार्क  र्लेिुं 
र्शिि घेण्यास सेंट पीट्सबगकला गेला. एर्ा 
उदार दानी व्यडक्तम ळे तो पस्त्रिमी जगातलुं र्ला 
र्ें द्र असलेल्या पॅररसला गेला. मार्क  क्य त्रबसम 
प्रर्ारच्या चित्रातली भडर् रुंगसुंगती आणि 
भौर्मतीर् रिना आणि इतर आध तनर् तुंत्राुंनी 
प्रभावित झाला. पि त्याने स्ित:िुं तुंत्र विर्र्सत 
रे्लुं.  

मार्क  शॉगॉलबद्दल 

मार्क  शॉगॉल हा स्िप्नुं, र्ल्पना आणि 
आठििीुंिुं गूढ जग चित्राुंमध्ये दािििारा 
पदहलाि चित्रर्ार होता. त्यािुं र्ाम 
त्याच्या िमर्दार रुंगाुंसाठी आणि विचित्र 
र्ल्पनाुंसाठी ओळिलुं जातुं.  






